
  والمتشابه المحكم

ل   الَِّذي ُهو  : }تعالى: قال  ٌْك   أ ْنز  ل  ٌ ات   ِمْنهُ  الِْكت اب   ع  ات   آ م  رُ  الِْكت ابِ  أُم   ُهنَّ  ُمْحك  أُخ  ابِه ات   و   {ُمت ش 

 :أقوال ثالثة المسألة فً النٌسابوري حبٌب ابن حكً وقد

تْ  ِكت اب  : }تعالى لقوله محكم كله القرآن أن أحدها اتُهُ  أُْحِكم   ٌ  {آ

ابا  : }تعالى لقوله متشابه كله الثانً ابِها   ِكت  ً   ُمت ش  انِ ث   {م 

 بها المصدر لآلٌة ومتشابه محكم إلى انقسامه الصحٌح وهو الثالث

 وبتشابهه إلٌه واالختالف النقص تطرق وعدم إتقانه بإحكامه المراد أن اآلٌتٌن عن والجواب

 واإلعجاز والصدق قالح فً بعضا بعضه ٌشبه كونه

  

 :أقوال على والمتشابه المحكم تعٌٌن فً اختلف وقد

  

 كقٌام بعلمه هللا استأثر ما والمتشابه بالتأوٌل وإما بالظهور إما منه المراد عرف ما المحكم: فقٌل

 السور أوائل فً المقطعة والحروف الدجال وخروج الساعة

 .نقٌضه والمتشابه معناه وضح ما المحكم: وقٌل

 .أوجها احتمل ما والمتشابه واحدا وجها إال التأوٌل من ٌحتمل ال ما المحكم: وقٌل

 الصٌام واختصاص الصلوات كأعداد بخالفه والمتشابه المعنى معقول كان ما المحكم: قٌل

 .الماوردي قاله شعبان دون برمضان

 .غٌره إلى برده إال بنفسه ٌستقل ال ما والمتشابه بنفسه استقل ما المحكم: وقٌل

 .بالتأوٌل إال ٌدري ال ما والمتشابه تنزٌله تأوٌله ما المحكم: وقٌل

 .المتشابه ومقابله ألفاظه تتكرر لم ما المحكم: وقٌل

 .واألمثال القصص والمتشابه والوعٌد والوعد الفرائض المحكم: وقٌل

 وحالله ناسخه المحكمات: قال عباس ابن عن طلحة أبً بن علً طرٌق من حاتم أبً ابن أخرج

 ومؤخره ومقدمه منسوخه والمتشابهات به وٌعمل به ٌؤمن وما وفرائضه وحدوده وحرامه

 .به ٌعمل وال به ٌؤمن وما وأقسامه وأمثاله

 متشابه منه ذلك سوى وما والحرام الحالل فٌه ما المحكمات: قال مجاهد عن الفرٌابً وأخرج

 .بعضا بعضه ٌصدق

 .الزاجرة أوامره هً المحكمات: قال الربٌع عن حاتم أبً ابن وأخرج 



 فاختة أبو: فقال اآلٌة هذه فً تراجعا فاختة وأبا ٌعمر بن ٌحٌى أن سوٌد بن إسحاق عن وأخرج

 .والحالل والنهً واألمر الفرائض ٌحٌى: وقال السور فواتح

ات  " األنعام سورة آخر من آٌات الثالث: قال عباس ابن عن وغٌره الحاكم وأخرج م   قُلْ ": } ُمْحك 

ال ْوا  .بعدها واآلٌتان{ ت ع 

ٌ ات   ِمْنهُ : }تعالى قوله فً عباس ابن عن آخر وجه من حاتم أبً ابن وأخرج ات   آ م   من: قال{ ُمْحك 

ال ْوا قُلْ : }هنا ها ى: }هنا ها ومن آٌات ثالث إلى{ ت ع  ق ض  ب ك   و  اهُ إاِل ت ْعبُُدوا أ ال ر  ٌَّ ٌات ثالث إلى{ إِ  آ

 .بعدها

 نسخ قد ما والمتشابهات منه ٌنسخ لم ما المحكمات: قال الضحاك عن حمٌد بن عبد وأخرج

 والر والمر والمص آلم بلغنا فٌما المتشابهات: قال حٌان بن مقاتل عن حاتم أبً ابن وأخرج

 والمتشابه به ٌعمل الذي المحكم أن وغٌرهما وقتادة عكرمة عن روي وقد حاتم أبً ابن: قال

 .به ٌعمل وال به ٌؤمن الذي

 


